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Onderwerp Statenbrief: Regionaal Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer 2018
Voorgestelde behandeling: ter informatie
Geachte dames en heren,
Inleiding
Voor de transitie van BRU naar de provincie Utrecht zijn eind 2014 kaders afgesproken. Eén daarvan is dat de
meerjarenbegroting van voormalig BRU inclusief meerjarenprogramma’s gerespecteerd blijven tot 2020. Eén van
die meerjarenprogramma’s is het Regionaal Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer (RUVV). In het RUVV
wordt vastgelegd welke projecten, al dan niet onderdeel van bestuurlijke afspraken of andere programma’s (zoals
VERDER, Actieprogramma Regionaal Openbaar Vervoer (AROV), Fiets Filevrij), in aanmerking komen voor een
bijdrage uit de (deel)begrotingsprogramma’s Wegen en Verkeer (geen OV) en Infrastructurele maatregelen OV.
Dit programma dient jaarlijks door ons te worden vastgesteld om zodoende subsidiebeschikkingen voor projecten
te kunnen verlenen.
Prioriteit ligt in het programma Wegen en Verkeer (geen OV) bij maatregelen die bijdragen aan de doelstellingen
uit het Realisatieplan Fiets. Concreet gaat het hierbij onder andere om de volgende maatregelen: realisatie van
ontbrekende schakels in het regionale fietsnetwerk en maatregelen die de ketenmobiliteit bevorderen, zoals
stallingen.
Prioriteit ligt in het programma Infrastructurele maatregelen OV bij maatregelen die opgenomen zijn/aansluiten bij
het OV-streefbeeld 2020. Concreet gaat het hierbij onder andere om de volgende maatregelen:
doorstromingsmaatregelen voor het openbaar vervoer, maatregelen die bijdragen aan knooppuntontwikkeling en
maatregelen die de ketenmobiliteit bevorderen.
Wij hebben het RUVV 2018 vastgesteld.
Essentie/Samenvatting
Op basis van het RUVV 2018 en de Uitvoeringsverordening subsidie Mobiliteit Regio Utrecht 2017-2019 kunnen
subsidies door de betreffende partijen worden aangevraagd.
In de volgende tabel is voor het jaar 2018 en met een doorkijk naar 2019 per project de uitvoerende partij
aangegeven, en is aangegeven welk subsidiebedrag is gereserveerd en welke subsidiepercentages en/of
maximale subsidiebedragen van toepassing zijn. In het RUVV 2018 zijn projecten opgenomen die al in de
meerjarenraming waren opgenomen voor het jaar 2018 en doorgeschoven projecten uit 2017.
Er zijn twee uitzonderingen hierop. De posten lokaal maatwerk en het regionaal pakket mobiliteitsmaatregelen à
€ 14 mln zijn conform het PS-besluit van 12 februari 2018 niet meer opgenomen, maar ingezet voor de Uithoflijn.

Wel resteert nog een deel van het regionaal pakket dat al eind 2017 is aangevraagd maar niet in dat jaar kon
worden beschikt; bijvoorbeeld omdat er aanvullende gegevens nodig waren over projecten.
Met de U10-gemeenten is overleg geweest bij welke mobiliteitsprojecten het door dit besluit knelt. Hierop is door
hen een lijst aangeleverd, die daarna in goed overleg verder is aangescherpt. Dit overzicht vormt de basis voor
een voorstel in de kadernota.
Wat betreft de afhandeling van A12 Salto fase 1 is op 31 oktober 2017 een GS-besluit genomen. Eén van de
onderdelen van de verrekening is om voor enkele projecten van gemeenten Houten een bijdrage te verstrekken.
Meetbaar / beoogd beleidseffect
De projecten in het RUVV dragen bij aan de beleidsdoelstellingen zoals geformuleerd in het Realisatieplan Fiets,
de OV-streefbeelden en het VERDER-programma.
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Project

2018

(b2) Bewegwijzering fietsroutes
verbeteren
(a 269) Verbeteren herkenbaarheid
fietsnetwerk
(a 88) Verbetering OV-as Utrecht
Centrum - Utrecht Noord (AROV A)
(b80) Westtangent
(a 97) Vertramming station Utrecht
CS - De Uithof
(a 185b) A12 SALTO 2e fase

€ 0,500

NRU
Uithoflijn aanvullend krediet
Fietspad Odijk - Achterdijk
Fietspad N410
Beperking doorgaand verkeer
buitengebied Bunnik; v/h Fiets Filevrij
Spoedeisende maatregelen
doorstroming OV
Projecten Loenen/Breukelen
AROV A. Doorstromingsmaatregelen
AROV C. Westtangent
HOV Leidsche Rijn
Indexering HOV LR
A12 SALTO (fase 1)
NDW-bijdrage
Regionaal pakket Mobiliteitsprojecten

€ 1,500
€ 12,037
€ 0,700
€ 0,700
€ 0,783

2019

2020

€ 1,817
€ 3,400
€ 4,120
€ 20,000

€ 20,000

€ 3,000

€ 2,995

1,992

€ 2,717
€ 0,288

€ 23,267
€ 2,000
€ 1,306
€ 0,113
€ 1,222

€ 0,288
€ 5,000
€ 3,012

€ 0,113

Financiële consequenties
GS zijn bevoegd te besluiten over het verstrekken van subsidies met inachtneming van de in de begroting
opgenomen financiële middelen en het subsidieplafond en — indien de begroting nog niet is vastgesteld, dan wel
goedgekeurd — onder de voorwaarde dat voldoende gelden ter beschikking worden gesteld. Het RUVV heeft
meerjarig gezien (2015- 2019) een overprogrammering van € 0,8 mln. Ook overstijgt het voorliggende RUVV
2018 wat betreft financiële omvang (€ 72,0 mln, waarvan € 36,6 aan subsidies) de in de begroting 2018
opgenomen middelen (€ 34,2 mln) voor de (deel)programma’s Wegen & Verkeer en Infrastructurele maatregelen
OV, onderdeel BRU. Echter er kan niet meer worden beschikt dan het beschikbare subsidieplafond van de
begroting. Op basis van de voortgang van de subsidieaanvragen zal in het najaar worden bezien of aanpassing
van de begroting noodzakelijk is (o.a. overheveling saldo 2017). Bij deze herziening kan dan ook rekening worden
gehouden met de dan gerealiseerde vrijval. Het nu hiervoor opgenomen bedrag is indicatief op basis van de
voortgang van lopende projecten.

Vervolgprocedure/voortgang
Na vaststelling van het RUVV 2018 zijn de partijen geïnformeerd dat zij subsidie-aanvragen in kunnen dienen.
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten
Kennis te nemen van deze brief.
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
De voorzitter,
De secretaris,

